CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I
EQUIPAMENT DE LABORATORI PEL LABORATORI C1-020 A LA PLANTA BAIXA
DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES AL CAMPUS MONTILIVI DE LA UNIVERSITAT DE
GIRONA_Exp.UdG-2022-0011

M. Condicions especials d’execució
El contractista haurà d’acreditar el compliment de com a mínim una de les següents
condicions especials d’execució, amb vinculació amb l’objecte del contracte:
-

Mesures per prevenir la sinistralitat laboral. Aportar el pla de prevenció de riscos de
l’empresa.
Afavorir la formació continua de les persones adscrites a l’execució del contracte,
que millorin l’ocupació, així com les seves capacitats, qualificació i adaptabilitat.
S’haurà d’acreditar amb l’aportació del pla de formació de l’empresa.

L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
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